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cenu Akademie populární
hudby. Zdá se, Že nová nahrávka bude minimálně stej-

H

V

brzdové tabulky, chystá druhou solovou desku nazvanou
Autobus do Podbo an. PrvnÍ
samostatné album Sudéta mu
vyneslo nominaci na Anděla,

F

ně si]:rá.
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Autobus do Podbďan pokra-

čuie v koncepci Sudéty?

Ano, ale v trochu jiné rovi-

Zatímcona Sudétě jdeo
místopis, o písně inspirované

ně.

r zn: mimístySudet,která
jsem prochodil, tak nová
deska je víc p Íběhová a asi
polovinu písnÍpredstavují reflexe Karlovarska. Dnes totiŽ
bydlím naprilv Prazea nap l
v Lubenci na Karlovarsku,
coŽ byly svého času hluboké
Sudety. Kekarlovarsk m
p íběh m se pridalo i pár inspirací z jin: ch částíSudet,
takŽe deska je itrochupojízdná, ,,autobusová".
tVliŽete nastínit někter z

v

ch p

písničko

íběh ?

Písen Annenruhe zpraco-

ozervaně ro mant ick1
p íběhz Moravské T ebové,
kter: mibylposlán v podobě
zápisu z obecní kroniky.
Vzniklv 19. století, kdyMoravská TŤebová byla německá. Proto název Annenruhe,
Annino spočinutÍ.Jde oklasick: námět, kdy se dva mají
rádi, ale jejich lásce nenÍ
z majetkov1 chdtivodtip áno. Aničku donutili vzÍt si
rychtá e Gromese z nedďeké
obce, která se shodou okolností jmenuje Linhartice.
v áv á r

Aninerokpos atkuAnič-

ka zemrela a v kraji se začďo

J

a
pÍsrtčr,ÁŘPetr Linhart íkížejeho nová deskaje itrochu poiízdní,,autobusová'.
Že jej í mil: Josef
Herknerjivzalz hrobu a po-

vyprávět,

ve své zahradě na K ÍŽovém vrchu. KaŽdy rok tam
pak na svátek svaté Annypo-

h bil

ádal vzpomínkovou slavnost. Romantikap íběhubyla korunována tim, Že Josef
pozděj i spáchď sebevraŽdu.

Príběh se často vyprávěl,
vzniklo podle něj i několik

ochotnick: chdivadelních
her, nikdo však nep em: šlel
o jeho pravdivosti. Ale kdyŽ
v roce 1934otev elinaK ižovém vrchu kamenolom, skutečně tělo Aničky našli. Vydď jsem se na misto a zjistil,
legenda je dosud Živáa
Annin hrob lze najÍt podle
Že

směrovek.

vaše písnějako by clttěly

tzkísit

genia loci, ducha kdyď osídlen ch'

zplaněl ch ajen váhavě znow zabydlovan ch míst M žďeporovnat
dnefuí život v někdeiších Sudďrich

avPraze?
Život je tam opravdu jin: .
Clověk nemá moc na vybra_
nou. BuďdojíŽdí pracovat někam, kde to ještě trochu jde,
nebo sedí domana podpore.
Nebo m Že utéct. Ale zdá se
mi, Že uŽ sep Ílišneutíká.
CoŽ jemoŽná dáno tÍm, Že iŽivotní náklady jsou tam niŽší.
Nezdá se, Že by tamní lidé byli
Šťastnější,
ďe Život má p irozenější rytmus. MoŽná proto
uŽ obce

fungují jako oprav-

dové obce. V posledních letech prib:Ívá lidí, kte í se v
Sudetách cítískutečně doma.

Prib:rvá mÍst, kde se Iidé sta_
rají o to, aby se tam wáti]
normáln í ducba vše yto p i_
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Foto:Tomáš S. Polívka

jemnékŽivotu.
Písničkaz alba sudeta obnitila

po

zomosti keSkok n slauÉmra
pak op'Ětě'Ému poutnÍru mísur
podle kteélrc vznildo i ryolrínípanenko skákaví vz mjícíPannu Marii Skokovskru Jak pohačuje oživováníSkok ?
Pod hlavičkou občanského
sdruŽení Pod st echou jsme
vymysleli proj ekt Živé skoky,
kte4 bude pokračovat iletos.

Po ádámeveSkokáchkon-

a v létě tam funguje
vodcovská sluŽba.Zaznamenáváme dobré ohlasy a
slušnou návštěvnost, prestoŽedo Skokti nevede si]nice a
člověk musí jít poslednÍ dva
kilometry rozbitou polní cestou. Vybral se i nemďy penÍz

certy

pr

na rekonstrukci kostela, coŽ

měnapl uieradosfl

